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Prisotni: 

SAZU, akad. Franc Forstnerič (glavni tajnik), dipl.ek. Zoran Mezeg (upravni direktor) 

Predstavnika civilne iniciative: Miro Brumat (vodja projekta), Janez Pergar (predsednik SŠD)  

 

Tema:  

Pogodba o Antarktiki - vključevanje slovenskih raziskovalcev in znanstvenikov 

 

Slovenija je na pobudo civilnih iniciativ (SŠD, ZLCS) in s podporo SAZU v začetku leta 2019 pristopila k 

Pogodbi o Antarktiki (ratifikacija v DZ 31.01.2019) 

Za nosilca Pogodbe je določeno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Služba za EU koordinacijo in 

mednarodne zadeve (Ms. Elena Del Fabro) 

Pogodba omogoča Sloveniji, da se aktivno vključi v prizadevanja za zaščito Antarktike in njenih naravnih 

boogastev (med drugim vode!) -  »edine celine,  ki je človek še ni uničil«.  

Pogodba odpira vrata slovenskim raziskovalcem in znanstvenikom, da aktivno sodelujejo pri 

proučevanju in  raziskavah povezanih z Antarktiko, pridobivajo znanje in ga prenašajo naprej. 

 

Za naše uspešno delovanje je potrebno, da se oblikuje okvirna (začetna) strokovna skupina, ki bo 

pripravila strokovne in operativne podlage za naše aktivno vključevanje v dejavnosti, ki jih omogoča 

Pogodba. 

K sodelovanju v tej začetni (posvetovalni) strokovni skupini bomo povabili aktivne raziskovalce, kot sta 

na primer Matevž Lenarčič in Timotej Turk Dermastia, raziskovalce UL (Bihotehniške fakultete,   

Fakulteta za matematiko in fizik, povabilo opravi akad. Forstnerič),  in morda še koga. 

 
Op. Vzpostavljeni so že stiki z nekaterimi svetovno priznanimi strokovnjaki za Antarktiko in podnebna vprašanja, kot je na 

primer Robert Swan. 

 

Pripravljalne skupina, v kateri bodo poleg omenjenih strokovnjakov tudi pobudniki pristopa k Pogodbi 

(SAZU, MOP, ZLCS/SŠD),  se BO sesta(ja)la v prostorih SAZU, kar bo dalo našemu delu primerno težo in 

ugled. 

MOP bomo prosili, da pripravi osnovno informacijo o delovanju Pogodbe o Antarktiki (pravila in program 

delovanja, organizacija, organi, bodoči dogodki,…) 

MOP bomo tudi prosili, da zagotovi osnovna materialna sredstva za aktivno vključevanje slovenske 

znanstveno-raziskovalne sfere v izbrane dejavnosti iz Pogodbe. 

 

Zabeležil: JP (17.9.2020) 

 

Ps. Najlepša hvala SAZU, gl. tajniku akad. F. Forstneriču in upr. direktorju g. Z. Mezegu za konstruktiven 

sestanek in pripravljenost za nadaljnje aktivno sodelovanje SAZU pri projektu Antarktika. 

 


